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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) 

a Wienerberger Téglaipari Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; Cg.01-10-041706; a 

továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Solymár I. - agyag” 

védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó, 2015-2018. évekre szóló, 2018. december 

31-ig hatályos, a BBK/2678-16/2014. számú határozattal jóváhagyott kitermelési műszaki 

üzemi tervének (MÜT) módosítását 

jóváhagyja 

az alábbiak szerint: 

1) A Bányavállalkozó a tájrendezési tevékenységhez feltöltési célra, a kitermelésre 

kerülő köztes meddő mellett, az egységes környezethasználati engedély előírásának 

megfelelő, bányatelken kívülről származó anyagot is felhasználhat. 

2) A bányaüzem lehatárolása: 

sorszám EOV Y [m]  EOV X [m] sorszám EOV Y [m]  EOV X [m] 

1 642999.35 250089.93 23 643135.22 249351.54 

2 643143.39 250045.37 24 643073.27 249360.78 

3 643189.65 250055.91 25 643028.99 249375.74 

4 643336.85 250056.44 26 642995.14 249392.63 

5 643379.58 250067.78 27 642969.68 249416.61 

6 643439.29 250065.14 28 642899.19 249490.71 

7 643454.32 250038.24 29 642838.82 249582.70 

8 643459.86 250008.45 30 642853.80 249619.63 

9 643458.82 249982.34 31 642842.87 249641.48 

10 643421.21 249858.12 32 642910.98 249732.33 

11 643372.34 249774.67 33 642889.25 249780.17 

12 643345.16 249748.25 34 642923.92 249924.62 

13 643304.37 249737.84 35 643027.30 249893.15 

14 643325.64 249631.66 36 642933.58 249765.02 

15 643319.74 249617.30 37 642978.46 249749.42 

16 643326.25 249581.07 38 643028.55 249817.71 

17 643300.95 249569.08 39 643148.99 249839.10 

18 643329.97 249528.13 40 643291.84 249807.76 

19 643319.63 249451.09 41 643270.03 249914.07 

20 643319.59 249406.11 42 643036.59 249914.01 

21 643245.93 249370.09 43 643068.78 250000.99 

22 643185.40 249353.01 44 642981.38 250029.05 



 
 

 
2 

Kitermeléssel a Solymár 0107/5 és a 0107/7 hrsz.-ú ingatlanok vehetők igénybe, 

tájrendezés a 3367/1 hrsz.-ú ingatlanon folytatható. Tájrendezéshez a 3367/6 hrsz.-ú 

ingatlanon depózott humuszt használják fel. 

3) A tájrendezett területtől É-ra elhelyezkedő meddőhányóról az alap MÜT-ben tervezett 

évi xxxx m3 kitermelés és értékesítés nem valósul meg. 

4) Az eljárás 43 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a Bányavállalkozó megfizette. 

A BBK/2678-16/2014. számú határozat egyéb rendelkezései továbbra is érvényben 

maradnak.  

 

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön 

értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik. A döntés közlésének napja az a 

nap, amelyen azt kézbesítették. A véglegessé válásról a Bányafelügyelet külön értesítést 

nem küld. 

 

Jelen határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálatnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható 

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 21 500,- Ft, melyet a 

fellebbezés benyújtása előtt az „A0332” kódszámot feltüntetve, a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat 10032000-01417179-00000000 számú számlájára kell befizetni. A 

fellebbezéshez csatolni kell az átutalási bizonylat másolatát. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet 

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó 2018. február 27-én kérelmet nyújtott be a „Solymár I. - agyag” 

bányatelken működő bányaüzem kitermelési műszaki üzemi terve módosításának 

jóváhagyása ügyében. A tervmódosítás a bányaüzemi terület pontosítására, a 

meddőhányóról történő kitermelés és értékesítés elmaradására, valamint az egységes 

környezethasználati engedély előírásának megfelelő, a bányatelken kívülről származó anyag 

tájrendezési (feltöltés) célú felhasználására irányul. 

A Bányafelügyelet 2018. március 5-én értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás 

megindításáról. Az eljárás ideje alatt a kiértesített ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi 

jogukkal. 

A Bányafelügyelet eljárása során PE/V/420-4/2018. számú, 2018. március 1-én kelt 

végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt 

szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdés, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés és az 1. melléklet alapján. 
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A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2018. március 22-én érkezett,  

2427-2/2018/h. nyt. számú szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult a 

műszaki üzemi terv módosítás jóváhagyásához. Döntését az alábbiak szerint indokolta: 

„A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály PE/V/420-4/2018. 

hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Solymár I. - agyag” védnevű 

bányatelken működő bányaüzem 2015-2018. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi 

tervének módosítása tárgyában. 

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki 

üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a 

Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, 

ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) 

d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § 8. pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. melléklet 1 Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos 

ügyek táblázat 28. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat 

kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.” 

 

A Bányafelügyelet döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják: 

1) Az előírást a műszaki leírás, valamint az egységes környezethasználati engedély 
támasztja alá. 

2) Az előírást a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtása 
tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 14. § (2) bekezdés a) és 
e) pontok valamint a MÜT műszaki leírás indokolják. 

3) Az előírás a MÜT műszaki leíráson alapul. 

4) Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 

szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1 § (1) bekezdése és 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a PE-06/KTF/2296-33/2017. 

számon módosított, PE-06/KTF/2296-17/2017. számú, jogerős, egységes 

környezethasználati engedéllyel. 

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal 

megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság 

tartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt fenn. 

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól. 

A Bányafelügyelet az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az 

alábbi jogszabályi előírásokra: 
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A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt. 

III. Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni [Bt. 7. § (1) 

bekezdés]. 

Ennek keretében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására 

kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a külszíni bányászati tevékenységek 

Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (KBBSz) vonatkozó 

előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

A Bányafelügyelet a jogszabályi feltételeket – a hiánypótlás teljesítése után - kielégítő 

kérelmet elbírálva, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése, valamint a Bt. 43/A. § (4) bekezdése 

teszi lehetővé, benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.  

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a bányafelügyelet 

részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. 

számú melléklete írja elő. 

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. 

melléklete állapítja meg. 

Budapest, 2018. március 22. 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 Pályi György 
 bányakapitány 
 

A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli postai kézbesítés útján tértivevénnyel: 

1. Wienerberger Téglaipari Zrt. 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; melléklettel 
2. Solymár Nagyközség Önkormányzata 2083 Solymár, József Attila utca 1. 
3. TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. 
4. TIGÁZ Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. 
5. DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. 
6. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. 
7. ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
8. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Hivatali Kapun. 
9. Irattár 


